
·  Všechno ostatní je na počmáraném originálu  
·  Účast:  : PeR, NaR, MiM, DaH, MaH, MiP, MaP, VaM, HaM / (host:TeHj) 
 
1. Úvod  
·  Uvítání: HaM-minulý rok poměrně úspěšný (akce Silvestr, rozhledny,Rožďalovice, 50 na 50, hospody, Házmburg, Dánsko, Alwyn, i stránky a 
deník), škoda nulové kampaně.  
  
2. Pracovní část:  
·  Diskuse o kronice, deníku a CCC  
·  Koluje fotoalbum i staré a nové kroniky. VaM píše  do zápis ů.  
. HaM vyzvala ostatní k vyjádření: všichni chválí (viz DaH - klub šlape jako hodinky), kromě MiM (který evidentně žertoval) a PeR  (který evidentně nežertoval - prý je 
kverulant, prohlížejte stránky a kontrolujte dostupnost fotek). MaP přinesl NaR příbor, obsluha rozlil pivo, ale za odměnu přivedl sličnou pomocnici. 
 
Volební programy:  
(kdysi se kdosi rozčiloval, že kampaň má být vedena předem, ne až na místě; to nám tedy nejde). 
HaM - nekandiduje (byla by jediná - a to nechtěla); 
MaH - podporuje HaM, moc se jí ten rok líbil; 
MiP - z časových důvodů nekandiduje; 
MaP - z casových duvodu nekandiduje; 
DaH - "jak to tak poslouchám, tak nemůžu nekandidovat; sice tu půl roku nebudu, ale pak už to bude OK!" 
VaM - nekandiduje, podpoří HaM, která uspořádala skvělé akce (nejúžasnější 50 na 50). 
MiM - na prezidenta nekandiduje, ale funkce soudce by se mu líbila, neboť přece je znalec zákona ! 
PeR - "líbí se mu ve funkci prokurátora", ovšem pak přednesl dlouhou řeč, že by se měl udržet rytmus jedné akce měsíčně, obnovit hraní, příští rok vyhlásit ROkem 
ROzhleden (ale v plánovaných akcích není o rozhlednách ani slovo) atd. 
NaR - "rok se mi líbil, HaM a PeR se starali dobře" 
  
  
3.Volby:  

DaH (a to už jsem m ěl p řipraveno od lo ňského roku !) pronesl slib ... já prezident slibuji  ... a 
dbát o blaho klubu a jeho člen ů.  
  
·  HaM - kroniká ř: z ůstává i s DENÍKem  
·  NaR - fotograf : z ůstává  
·  VaM - zapisovatel : z ůstává  
·  VaM,PeR - www: z ůstává  
 
4.Soud:  žádný (když ti Poláčci to tak kásně stihli) 
  
5.Diskuse ... akce:  
út 18.12.2007 Zpívání v Betlémské kapli (19:00) 
29.-31.12.2007 Předsilvestří (možná v Bořanovicích, ale krom Jihočechů se nikdo nehrne) 
01.2008 Tříkrálová Okoř /5.x12.1.2008 
02.2008 Hory (Rudník x Šumava) 
29.03.2008 Vitání jara (přírodní rezervace Housle - PeR) 
04.2008 Pochod Mratín x Koláč (odhad) (HaM) 
so 17.05.2008 Protipól 
7.-8.6.2008 Víkend na kolech na Hosíně 
22.6.2008 Voda (Vltava, lodě, rafty) 
Od 30.6.2008 Chorvatsko 
So 9. nebo 2.8.2008 Švýcarsko nebo Belgie (termín pro B. Je spíše od 2.8.) 
09.2008 Mratín, Koláč 
10.2008 Skryje 
po 17.11.2008 31. VÝROČNÍ SCHŮZE 
  
VaM: návrh přijmout TeHj jako člena Clubu, vzhledem k pravidelné účasti na akcích a schůzích, čímž to hned považuje za předběžně projednané;  TeHj nabídku 
přijala, souhlasí s uspořádáním akce a dalšími přijímacími podmínkami. Oficiální oznámení předá PeR (u DaH by to byl skoro osobní střet zájmů, a VaM to přece 
nebude dělat sám, když máme ještě jednu funkci).  
 
SLAVNÝ VÝROK: 
ještě z léta: Za peníze pani ! (na dotaz nepříčetné baby, jak že jsme si koupili celej vagón; 7.8.2007) 
a dnes MaP: Jak často to nabíjíš ? A máš tam taky to AjSíkJů ? (šlo o Petrovu Nokii; 17.11.2007) 
  

Připravil: VaM, 19.11.2006, dokon čil: 20.11.2007   

Zápis z 30.výro ční sch ůze  17.11.2007, kde: U Karla IV. , Praha 8 

president  1.kolo DaH 5, HaM 4, MaH..., MaP..., MiM..., MiP..., NaR.. ., PeR..., VaM...  
prokurátor  1.kolo DaH..., HaM 1, MaH 1, MaP..., MiM..., MiP..., NaR.. ., PeR 6, VaM 1  
soudce  1.kolo DaH..., HaM 1, MaH 2, MaP 1, MiM 1, MiP..., NaR...,  PeR..., VaM 4  


